WNIOSEK
PRZED WYPEŁNIENIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ !
ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
ul. Kasztanowa 31
tel. 44 733 92 55; fax 44 733 92 52

Symbol komórki odpowiedzialnej

ZDiUM

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia kategorii V na jednokrotny/wielokrotny *) przejazd pojazdu
nienormatywnego

Piotrków Trybunalski

-

-

Wnioskodawca:……………………………………………………………………………………………….
(Imię i nazwisko/nazwa)

Adres: ……………………………………………………………………………………………..……………………..
Nr tel.: ……………………………………………., nr faksu: …………………………….………………..
NIP**) ………………………………………………., Regon**) ………………………………………………
PESEL**) ………………………………………………
wnoszę o wydanie zezwolenia na przejazd jednokrotny/wielokrotny*) pojazdu nienormatywnego,
dla podmiotu: ……………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa)

adres: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Nadawca ładunku: ………………………………………………………….….., nr tel./faksu: ………………………
(Imię i nazwisko/nazwa)

Przejazd:
z miejscowości: ………………………………… ul. ……………………………………………………………………
województwo: …………………………….., powiat: ……………………………… gmina: ……………………………
do miejscowości: ………………………………… ul. …………………………………………………………………
województwo: …………………………….., powiat: ……………………………… gmina: ……………………………
Ilość przejazdów: ………..
Termin przejazdu(ów): od dnia ……………….. do dnia ………………………..
Ładunek: ……………………………..………………………. o masie ……………………. t.
(rodzaj ładunku)

Przejazd: nie będzie/będzie

Informacje o pojeździe
Marka i typ
Numer rejestracyjny
Data pierwszej rejestracji
Masa własna
Dopuszczalna ładowność
Ilość osi

*)

odbywał się w kolumnie.

Samochód/ciągnik*)

Przyczepa/naczepa*)

Wymiary oraz masa całkowita bez ładunku i wraz z ładunkiem:
maksymalna długość:

…………………………… m / ……………………………………. m

maksymalna szerokość: …………………………… m / ……………………………………. m
maksymalna wysokość: …………………………… m / ……………………………………. m
masa całkowita:

……………………………… t / ……………………………………. t

Numer osi
Liczba kół na osi
Zaznaczyć oś napędową (X)
Zaznaczyć oś kierowaną (X)
Nacisk osi pojazdu wraz z ładunkiem
w tonach
Nacisk osi pojazdu bez ładunku w tonach
Odległość między osiami z ładunkiem (m)
Odległość między osiami bez ładunku (m)

1

Zawieszenie pneumatyczne lub równoważne -

2

3

4

5

6

7

8

TAK/NIE*)

Informuję, że pojazdem nienormatywnym przewożony będzie ładunek niepodzielny.
Dane osoby wyznaczonej przez wnioskodawcę do kontaktu: ……………………………………………
(imię i nazwisko, telefon)

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi prawach wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE

..................................................................
(podpis wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnionej)

*)niepotrzebne skreślić
**) o ile nadano

